
ज्यूलियेट गोरडन िो 

मुि ींच्या बािवीर (स्काउट) सींघटनेची सींस्थापक 



    आज बहुताींशी िोक मिा ज्यूलियेट नावाने ओळखतात. पण 
माझ्या पररचयाच ेिोक मिा डझेी म्हणत. माझा जन्म 1860 साि  
हॅिोवीन सणाच्या दिवशी झािा. मी जन्मल्यावर िगेच अमेररकन 
नागर  यदु्ध सरुू झािीं. आम्ह  त्यािा राज्याींमधिीं युद्ध म्हणत अस.ू    

  तमु्ह  अमेररकेच्या उत्तर भागातिे असाि तर तुम्हािा याींकी 
(रदहवासी)  म्हटिे जाई.  तुम्ह  िक्षिण भागातिे असाि तर तमु्हािा 
ररबेि (बींडखोर) म्हटिे जाई. 
  यानसुार मी बींडखोर होते. माझ ेवडडिसदु्धा बींडखोर होते. आई 
म्हणायची, बाबा सवाात शरू सनै्याधधकार  आहेत. 



    माझी आईसदु्धा बींडखोर होती. पण ततच ेबरेचसे नातिग याींकी होत.े मी खपू 
िहान होते तेव्हा एकिा याींकी सनै्य कवायत करत आमच्या सव्हाना शहरात 
आिे.   

  एक याींकी सनै्याधधकार  आम्हािा भेटायिा आिा. मी थेट त्याींच्याकड ेगेिे 
आणण त्याींना ववचारिीं, “तुमच्या हातािा काय झािीं?” 

  “एका बींडखोराने बींिकुीची गोळी झाडून माझा हात जखमी केिा,” ते 
म्हणािे.   

  “किाधचत माझ्या वडडिाींनी गोळी झाडि  असेि. त्याींनी खपू साऱ्या याींकीींना 
मारिींय.” 

  माझीं बोिणीं ऐकून ते हस ूिागिे.  

  याींकी िोक आल्यामळेु आमचीं सव्हाना शहर खूप असरुक्षित झािीं.  

  आमच ेएक काका आम्हािा लशकागोिा घेऊन जाण्यासाठी आिे. यदु्ध 
सींपेपयतं आम्ह  लशकागोिा राहाणीं योग्य होतीं. खरींतर, आई ततथे येऊ इच्च्ित 
नव्हती. पण उत्तर भागात आम्ह  सरुक्षित राहू, हे ती जाणत होती.  



     मिा लशकागोबद्दि फारसीं आठवत नाह . पण आजीन ेसाींधगतिेल्या काह  गोष्टी मात्र 
माझ्या ििात आहेत. त्याति  माझ्या पणजीची, एिेनॉर लिटि ककन्झीची गोष्ट मिा 
खूप आवडते. ती तरूण असताना ततिा सेनेका इींडडयन जमातीच्या िोकाींनी पळवनू 
नेिीं. त्या िोकाींनी ततच्यावर खूप माया केि . ते ततिा आपल्याच कुटुींबाचा सिस्य 
मान ूिागिे. त ेततिा मोठ्या लशडाचीं िोटींसीं जहाज म्हणत. 
  “त ेततिा असीं का म्हणत?” मी ववचारिीं. 
  “कारण एखािीं काम हातात घेण्याआधी ती दृढ तनश्चय करत असे. त ेकाम करायचीं 
मनावर घेतिीं की ते ककतीह  कठीण का असेना, ती पणूा करत असे. तुझी आईसदु्धा 
अगि  तशीच आहे आणण हो डझेी, त ूसदु्धा!” आजी म्हणाि , “काह  वर्ांनींतर एिेनॉर 
आपल्या कुटुींबात परति . पण ती आपल्या इींडडयन कुटुींबािा कधी ववसरि  नाह .  

   आजीन ेसाींधगतििेीं हे मोठ्या लशडाचीं िोटींसीं जहाज माझ्या मनात घर करून गेिीं. 
ज्याींची भार्ासदु्धा कळत नाह  त्याींच्याशी मतै्री! कल्पनाह  करवत नाह .  



     आम्ह  लशकागोत असताना एक वाईट बातमी कळि . आम्ह  यदु्ध हरिो होतो. 
आणखी काह  काळ लशकागोतच थाींबनू मग आम्ह  सव्हानािा आमच्या घर  गेिो. 
ततथिीं आमचीं घर सरुक्षित आहे हे पाहून मिा आणण माझ्या बदहणीींना हायसीं वाटिीं. 
आमच्या शजेार  आमच्या िरूच्या नात्याति  भावींडीं राहात. त्यातिे तीन गोरडन 
पररवाराति  होती आणण इतर सगळी अँडरसन पररवाराति !       

  एकिा आम्ह  धचक्की बनवि . माझा चिुत भाऊ रँडॉल्फने गळू ववतळवनू त्याची 
कँडी बनवण्यात मिा मित केि . कँडी गरम होती आणण ततचा रींग मधासारखा 
तपककर  होता. रँडॉल्फ माझ्याकड ेपाहून म्हणािा, “हे बघ डझेी, या कँडीचा रींग 
अगि  तुझ्या केसाींसारखा आहे.” 

     मग मी कँडी माझ्या वेणीजवळ नेि . “खरींच की, माझ्या केसाींना ह  कँडी िावि  
तर कुणािा कळणारसदु्धा नाह ,” मी म्हणािे आणण केसाींना कँडी िावि . त ेपाहून 
आईने माझी चाींगि च खरडपट्टी काढि . पण तोवर कँडी सकूुन गेि  होती. आईने ती 
माझ्या केसाींतून कापनू काढि .   

  ककत्येकिा मिा वाटतीं, माझ्या कल्पना माझ्या अकिेपेिा पढेु धावतात. मिा हस ू
आिीं. नवनवीन प्रयोग करण्यात धोके असणारच. पण हे प्रयोग एवढे मजेशीर 
असतात की त ेकरून पादहल्यालशवाय चनैच पडत नाह .   



     उन्हाळ्याच्या सटु्टीत आम्ह  सगळी भावींडीं काकीच्या शतेातल्या इटोवा च्क्िफ या 
घर  राहायिा गेिो.  

     इटोवा च्क्िफमध्ये मिा वेगवेगळ्या कल्पना सचुत. एकिा मी आणण माझी बह ण 
नेि ने पीच फळाचीं एक वगेळींच सरबत बनविीं. आम्ह  त ेआमच्या इतर भावींडाींना 
ववकिीं. माझ्या सगळ्यात धाकट्या बदहणीिा, अॅलिसिासदु्धा इटोवा च्क्िफ खूप 
आवडत अस.े   

  िवकरच उन्हाळ्याची सटु्टी सींपि . मिा शाळेतह  जायचीं होतीं. चौिा वर्ांची 
असताना मी व्हच्जातनया शहरातल्या स्टुअटा हॉि या बोडडगं शाळेत जाऊ िागिे.    

  नींतर मी न्ययूॉका  शहरातल्या एका िसुऱ्या बोडडगं शाळेत जाऊ िागिे. ततथे फक्त 
फ्रें च भार्ते बोिावे िागे. मिा ते खपू अवघड जाई. पण तेव्हा मिा मोठ्या लशडाचीं 
िोटींस जहाज असिेि  माझी पणजी आठवि . ती कशी इींडडयन जमातीची भार्ा 
सहजपणे लशकि ! मग मी का नाह  नवीन भार्ा लशकू शकत?   

     मिा पिवी लमळण्याआधी अॅलिसिा एक सींसगााचा ताप आिा आणण त्यात ततचा 
मतृ्य ूझािा. मिा वप्रय असिेल्या कुणाचा मतृ्य ूमी यापवूी कधी अनभुविा नव्हता. 
त्यामळेु अॅलिसची मिा खूप आठवण येईि, याचा मिा अींिाज आिा नाह .  



     22 वर्ांची झाल्यावर मिा जग कफरून बघावसीं वाटू िागिीं. मी आधी इींग्िींडिा 
गेिे. ततथे मी आमच्या पररचयातल्या िो कुटुींबात रादहिे. केट , हेट  आणण अॅमी या 
त्याींच्या मिु ींशी माझी चाींगि  गट्टी जमि . त्याींचा भाऊ ववि  मिा खूप आवडिा. 
काह  वर्ांनींतर त्याच्याशी माझीं िग्न जमिीं. 
  मिा भटकायिा आणण नवनव्या िोकाींशी मतै्री करायिा आवडे. मिा जग खपू  
रोमाींचक वाटत असे. िरम्यान माझ्या कानामध्ये काह  िोर् उद्भविा. मी 
सव्हानातल्या एका डॉक्टरकड ेगेिे. पेपरमध्ये वाचिेिा नवा लसल्व्हर नायटे्रट उपचार 
करण्याचीं मी डॉक्टरिा सचुविीं.      

  “नक्की तुम्हािा लसल्व्हर नायटे्रटचा उपचार करायचाय, लमस गोरडन?” डॉक्टरने 
ववचारिीं.  

  “हो, नक्की!” मी म्हणािे, “मिा वाटतीं त्याने माझ्या कानातिा िोर् िरू होईि.” 

  पण या उपचारानींतर कानाची पररच्स्थती आणखीनच बबघडि . कानातून रक्त येऊ 
िागिीं. कमजोर मळेु मिा उठून उभीं राहाणींसदु्धा जमेना. बर  झािे तेव्हा त्या 
कानाची ऐकण्याची िमता नादहशी झाि  होती. आधी म्हटल्याप्रमाणे, माझ ेप्रयोग 
काह  वळेा फसतात.    



     पण नींतर पररच्स्थती आणखी बबघडि . मी आणण ववि  िग्न करून तनघािो 
तेव्हा िोकाींनी शभुशकुन म्हणून आमच्यावर ताींिळाच ेिाणे टाकिे. त्यातिा एक 
िाणा माझ्या चाींगिीं ऐकू येणाऱ्या कानात गेिा. त्या कानािाह  सींसगा झािा 
आणण मी पनु्हा आजार  पडिे. नींतर बर  झाल्यावर माझी ऐकण्याची िमता 
जवळजवळ नादहशी झाि  होती.  
  मिा फार वाईट वाटिीं. पण समस्याींना तोंड द्यायिाच हवीं. माझ्या पणजीने 
म्हणजे, मोठ्या लशडाच्या िोट्याशा जहाजाने हेच केिीं होतीं.    

  कानाच्या यींत्राने मिा काह शी मित केि . मग ववि  आणण मी त्याच्या 
इींग्िींडच्या घरात राहायिा आिो. मिा िोकाींना मेजवान्या द्यायिा खूप आवड.े 
आमच ेबरेचसे पाहुणे आमच्यासोबत लशकार वर येत. ववि  आणण मी राणी 
च्व्हक्टोररयािा पाहाण्यासाठी बककीं गहॅम राजवाड्यातसदु्धा गेिो.    

  मी भरपरू भटकिे, नवनवीन िोकाींशी मतै्री केि . फ्रान्स, भारत, इच्जप्त हे िेश 
मिा खूप भाविे. पण सव्हाना हे माझीं सवाात आवडीचीं दठकाण होतीं. मी माझ्या 
कुत्रयाींना आणण पोपटािाह  या सगळ्या दठकाणी घेऊन गेिे. 



    1898 साि  स्पेन आणण अमेररका याींच्यात यदु्ध सरुू झािीं. माझ ेवडीि 
तोवर बिगेडडयर जनरि बनिे होते. माझी आई वडडिाींसोबत लमयामी शहरात 
गेि . ततथे जखमी, आजार  सतैनकाींसाठी हॉस्पीटि सरुू करायचीं होतीं. मी 
इींग्िींडहून पढुच्याच जहाजाने अमेररकेिा गेिे. मिा हॉस्पीटििा मित 
करायची होती.      

  बरेचसे सतैनक ववर्मज्वराने आजार  होते. हॉस्पीटिमध्ये मी स्वयींपाकघर 
साींभाळू िागिे. ततथल्या गरम हवते काम करणीं च्जककर चीं होतीं.   

   ततथ ेखाण्यावपण्याच ेपिाथा कमी होते – ववशरे्त: िधू. मी िधूाच्या 
शोधात इकड-ेततकड ेभटकिे, शतेकऱ्याींशी सींवाि साधिा, त्याींना जखमी, 
आजार  सतैनकाींबद्दि साींधगतिीं. एकिा मी कुणा शतेकऱ्याच्या कुरणात 
गायीचीं िधू काढत बसिे. हे िधू मी एका बािि त भरून ठेविीं. मी कधीह  
ररकाम्या हाताने परति  नाह . ववचार करणार  व्यक्ती कोणत्याह  पररच्स्थतीत 
स्वत:िा व इतराींना मित करू शकते, असीं मिा वाटतीं.   



  यदु्ध सींपल्यावर मी इींग्िींडिा परतिे. ववि  आजार  पडिा होता. 1905 साि  त्याचीं 
तनधन झािीं. मिा खपू उिास आणण एकाकी वाटू िागिीं. गेल्या 45 वर्ातं प्रथमच 
मिा काह  कल्पना सचुनेाशा झाल्या. 
   थोडी शोधाशोध केल्यावर मिा एक उपक्रम सापडिा. माझी भेट सर रॉबटा बेडने 
पॉवेिशी झाि . त्याींनी बॉय स्काउट नावाचा एक गट सरुू केिा होता. ह  मिुीं गिा 
जींगिात आणण पवाताींमध्ये च्जवींत राहाण्यासाठी काह  कौशल्य लशकत. सर पॉवेि 
खूप उत्साह  होते. साहच्जकच माझ्यातह  थोडा उत्साह सींचारिा.  

   “ककती रोमाींचक! मिा मिु ींना स्काउट ींग लशकवायिा आवडिे,” मी त्याींना 
म्हणािे.  

   “डझेी, तू िवकरात िवकर मिु  जमवनू त्याींना स्काउट ींग लशकवायिा सरुुवात 
कर. इथे आम्ह  अशा मिु ींना गिा गाईड्स म्हणतो.”   

   मिा स्फूती लमळाि . मी जमविेल्या मिु ींनी प्रथमोपचार, नकाशावाचन, 
इशाऱ्याींची भार्ा, गाठ बाींधणे आणण स्वयींपाक ह  कौशल्ये लशकि . मिा जाणविीं, 
साऱ्या जगातल्या मिु ींना स्काउट ींगची कौशल्यीं लशकायिा नक्कीच आवडिे. यासाठी 
मी योजना आख ूिागिे. मग मी अमेररकेिा जाण्याचीं जहाज पकडिीं.    



  सव्हानािा पोहोचल्यावर मी प्रथम माझ्या जुन्या वप्रय मतै्रीणीिा, नीना 
पापेिा फोन केिा.  

  “िवकर भेटायिा ये. माझ्याकड ेसव्हानाच्या मिु ींसाठी, साऱ्या अमेररकेच्या 
मिु ींसाठी एक उपक्रम आहे. आज रात्रीच आपण तो सरुू करू,” मी ततिा म्हटिीं.  

  मी नीनािा स्काउट आणण गाइडबद्दि साींधगतिीं. त्याति  कौशल्यीं लशकल्यावर 
मिु ींचा आत्मववश्वास वाढेि, त्या जींगिात स्वत:च ेरिण करू शकतीि, त्या 
नवनवीन दठकाणे शोधतीि आणण सोबतच इतर गरजवींताींनाह  मित करू 
शकतीि.  

  “मी आयषु्यभर हेच करण्याचा प्रयत्न केिा. मिा खात्री आहे की मिु ींना ह  
कौशल्यीं िेण्यासाठी मी मित करु शकते,” मी म्हणािे. 
  आता मी भटकीं तीिरम्यान जोडिेिा सगळा लमत्रपररवार मितीस आिा. मी 
एका शहरातून िसुऱ्या शहरात गेिे. ततथे िोकाींशी गप्पा मारल्या, चचाा केल्या. 
मोठ्या प्रमाणात मिु  या उपक्रमात सहभागी व्हायिा तयार झाल्या. मी 
वेगवगेळ्या दठकाणी गट स्थापन केिे आणण त्याींचे-त्याींच ेपढुार  तनवडिे. ह  
माझ्या आयषु्याति  सगळ्यात सुींिर मोह म होती.     



     पदहिीं महायदु्ध सरुू झाल्यावर गिा स्काउट्सना यदु्धात मित करण्याची 
सींधी लमळाि . मी आता थकत चाििे होत ेआणण वारींवार आजार  पडत 
होत.े तर ह  मी आपल्या गिा स्काउट्ससोबत हॉस्पीटि आणण कँट नमध्ये 
मित करायिा जात असे. मिा माझ्या मिु ींचा खूप अलभमान वाटत असे.    

  यदु्ध समाप्तीनींतर आम्ह  शाींती प्रस्थावपत करण्याबद्दि ववचार करू 
िागिो. माझ्या पवूाजाींनी अमेररकेत शाींती प्रस्थावपत करण्यात मोठीं 
योगिान दििीं होतीं. माझ्या पणजी (मोठ्या लशडाचीं िोटेसीं जहाज) ने 
सेनेका इींडडयन िोकाींना समजून घेण्याचा पणूा प्रयत्न केिा होता. मग गिा 
स्काउट मिु  इतर िेशाींतीि मिु ींना का भेटू नयेत? त्याींच्याशी मतै्री का 
करू नये? त्यानींतर मी जागततक लशबीर आयोजीत करू िागिे. ततथे 
वेगवगेळ्या िेशाींच्या गिा स्काउट्सची आपापसाींत ओळख होऊ िागि  
आणण शाींती व सदिच्िा याींचा प्रसार होत गेिा.   



     अमेररकन गिा स्काउटच्या पदहल्या लशबीराचीं नाव माझ्या नावावरून, 
ज्यूलियेट िो लशबीर असीं ठेवण्यात आिीं. हे लशबीर जॉच्जाया राज्यातल्या 
िकुआऊट पवातामध्ये होतीं. पदहल्या लशबीराचा अनभुव उत्साहवधाक होता. 
सींध्याकाळी मी मिु ींना शकेोट भोवती गोि बसवनू गोष्टी ऐकवल्या. मिु ींना 
माझ्या पणजीची मोठ्या लशडाचीं िोटींसीं जहाज ह  गोष्ट खूप आवडि .    

  1926 सािचीं लशबीर माझ्यासाठी अववस्मरणीय ठरिीं. त्यावर्ी आम्ह  
जागततक लशबीर आयोच्जत केिीं. त्यात सहभाग घेण्यासाठी मिु  जगाच्या 
कानाकोपऱ्यातून न्ययूॉका िा आल्या. त्यावेळी मी कॅन्सरने आजार  होत.े पण 
त्या लशबीरातल्या प्रत्येक िणाचा आनींि मी िटुिा.    

  हॉिींडच्या मिु ींनी मिा एक बाहुि  भेट दिि . ह  बाहुि  सतत माझ्यासोबत 
रादहि . रात्रभर शकेोट भोवती मिु  आपापल्या िेशाच्या गोष्टी साींगत होत्या. 
मिु ींची एकमेकाींशी मतै्री झाि  याचीं मिा खूप बरीं वाटिीं. “शाींतीच्या मागाावर हे 
एक चाींगिीं पाऊि आहे,” असीं मिा वाटिीं.   



    एकिा माझ्या जन्मदिवशी मी गिा स्काउटिा पत्र लिदहिीं: 
 

    “तुम्ह  सगळे नोव्हेंबरमध्ये गिा स्काउट्स आठवडा साजरा 
करायिा जमणार आहात. तेव्हा जगातीि सवा गिा स्काउट आणण 
गाइड मिु ींचाह  ववचार करा. स्काउट ींगिा आपल्या आयषु्याचीं 
अलभन्न अींग बनवा जेणेकरून िोकाींना गिा स्काउटचा अथा उमगेि 
आणण ते म्हण ूिागतीि, “ती गिा स्काउट आहे.” 

 

     िोकाींनी माझीं असीं स्मरण करावीं, अशी माझी इच्िा आहे 

समाप्त 


